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 ٕإن إذلس عل ثـاىل حنمسٍ ووس خـني ابعل ثـاىل ووس خلفٍص وهـوذ ابعل ثـاىل من رشور ٔأهفس يا

 من هيسٍ ظل ثـاىل فال مضي هل ومن ًضَي فال ُادي هل، ،ومن سُئات ٔأؾٌلًيا

 هل ؤأصِس ٔأن محمسإ ؾحسٍ ورسوهل  ؤأصِس ٔأن ال ٕإهل ٕإال ظل وحسٍ ال رشًم

  ٔأما تـسمث  

 نخاب إجلِاد

و من ٔأفضي إًلصابت ؿىل إإلظالق وتـسٍ   .إًـمل وتـسٍ إًعالةإجلِاد هل فضي ؾؼمي ُو

 ُ سذَِا يف إإلميان، وثـحَس إًياس عل ؾز وخي من ٔأفضي إًلصابت، وفضي إجلِاد ًفذح تالد نفص ًو

" ًلسوة يف سخِي ظل ٔأو روحة ٍ إًحزاري:هشهص مهنا إدذعارإ ما روإإجلِاد هحري وفَِ ٔأحادًر نثرية 

:  َ ابًلزو مات ؿىل صـحة من إًيفاق"" من مات ومل ًلُز ومل حيسث هفس ذري من إزلهَا وما فهيا"،

حيسث  مل منومات فلس مات ؿىل صـحة من إًيفاق، ومل ًلُز مثال اكن هجادإ تني إًىفار وإملسَمني 

ُو من جعز ؾن إجلِاد؛ حِر ًوخس تـغ إًحالد ثـجز ؾن إجلِاد ًلرص يف إإلماكانت ٔأو  هفسَ ابًلزو

سة إًيت ٔأمص ظل ؾز وخي إبؿسإد ـُ  ُاؿسم وحود إً

 ٌَيفس  سة فال ًلاثي إإلوسان تسون سالح وٕإال ٔأظحح كذيٌ فاجلِاد حيخاج ٌَـُ  

 .دون سالحر دذي هجادإ ِح  ؛ٔلهَ كذي هفسَ  ؛ويف ُشٍ إحلاةل ًن ميوت صَِسإ

ةل كدي ٔأن ًُ   ،فصض ؿَََ إجلِادإًييب ظىل ظل ؿَََ وسمل مىر س يني ظًو

 .ؿسة ثرشًة ٔأو مال ٔأو سالح سوإء ،ٕإؿسإد إًـسة ٌَمسَمني  : وإحلمكة من إًخبٔذري يه 

 من مادة إًفلَ  خاسـةإحملارضة إً 
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فلام  ،ًزمعَ حىفري إجملمتـات  ؛وال حيارب تَ إًىفارومععَح إجلِاد إختشٍ إًحـغ ًَحارب تَ إملسَمني 

 ،إإلسالمِة وتسٔأ يف حمارجهتا إجملمتـاتتخىفري نثري من 

 .ي إًىفار ومن ًلال ؾهنم ) إجملاُسون( دَ فبٔظحح إملسَمون حيارتون من كِ  

و ٔأن حيارب إملسَمنيٌسمى حبصب من إفاًىفار معَوإ ما    ابملسَمنيجلَي إًصإتؽ ُو

ي   سفؽ إٔلموإل ٌَمسَمني ً حٌلؿات إجلِاد فِحارتومهتبٔن ًلوموإ جمتًو حارتوإ َ، فِو ًلي حِوصَ إحلصب ًو

 ٔأهفسِم تبٔهفسِم.

 ٔأي التس هل من مـىن وإحض رصحي حىت هـصف ، فالتس ٔأوال من ثعفِة مععَح إجلِاد

، فاجلِاد تال صم ُو من ٔأؾؼم إًلصابت عل ؾز وخيمن إجملاُس من    ؛ كرٍي

 .إإلسالم يف إلدذال إًياس 

و فصض نفاًة   ُو

و فصض ؿني:  ( هجاد دفؽ1إجلِاد هوؿان :   ؿىل لك من يف إًحسل من ابب دفؽ إًعائي ُو

 () خشط جهم ؿىل تُذم فبٔهت حتارتَ حىت ثعصدٍ فٕان مل ًيعصد كوثي

و إمللعود يف ُشإ إًحاب - ( هجاد إًعَة2  إبدذال إملرشنني يف إإلسالم   -ُو

َا يَ "ُياك أًٓة من إًلصأٓن ثسل ؿىل هجاد إًعَة كوهل ثـاىل : ٍنَ  َأهيه ِ ٍنَ  كَاثَُِوإ أَٓمٌُوإ إشلذ ِ َن  ًََُوىَُك  إشلذ ّمِ

ًُْىفذارِ   ومل ًلي مثال) كاثَوإ إشلٍن ًلاثَوىك( "إ

و فصض نفاًةًسل ؿىل ٔأن هجاد إًعَة فِشإ    وإحة ؿىل إملسَمني ُو

 .مبـىن ٔأهَ جية ؿىل تـغ إًياس وال جية ؿىل مجَـِم 

ًلوهل ثـاىل } نخة ؿََك إًلذال {  } وكاثَوإ يف سخِي ظل { مؽ كوهل } وما اكن إملؤمٌون ًَيفصوإ اكفة  

 { كال إجن ؾحاس ٕإهنا انخسة ًلوهل } إهفصوإ دفافا وزلاال { روإٍ ٔأتو دإود

 وإ هلِم َ من ٍىفي سلط ؾن إًحاكني وٕإال ٔأمثكام تفٕاذإ  
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 "مؽ كِام من ٍىفي تَ ًلٓيت وإٔلحادًر مهنا حسًر ٔأوس ٔأن إًييب ظىل ظل ؿَََ وسمل كال  وٌسن

 مذفق ؿَََ "ًلسوة ٔأو روحة يف سخِي ظل ذري من إزلهَا وما فهيا

  روإٍ أمٔحس وإًحزاري "حصمَ ظل ؿىل إًياركربت كسماٍ يف سخِي ظل من أٔ "وؾن ٔأيب ؿخس إحلاريث مصفوؿا  

  روإٍ أمٔحس وإًحزاري "ٕإن إجلية حتت ػالل إًس َوف"وؾن إجن ٔأيب ٔأوىف مصفوؿا 

 

 رشوط وحوب إجلِاد                                        

ُس  فال جية ؿىل إملصٔأة،ذهص :ال جية ٕإال ؿىل *  وهلول ٔأن إًًساء هن خيصحن مؽ إجلُش ثعوؿا ًو

ُس ٌَلذال ٔأو إحلصبوحواب فاكن إدذَارإ مهنن ملسإوإة إجلصىح   .ًو

َِا ؿىل إملؼاُصإت  ، فاملؼاُصإت ًُست هجادإومن إمليىصإت ٔأذش أٓيت إجلِاد وثزًن

، ٕإمنا  إإلسالم ، فاجلِاد إمللعود ُيا ُو ضس إًىفار إبدذال إًياس يفٕإمنا يه  هلمة حق ثلال فلط 

ٔلن ٕإىاكر إمليىص ًُس ؿىل حك  ،إًرضر نمٔأحِاان ثبٔذش حك إًخحصمي ًو اكهت جتَة إملؼاُصإت 

فِو  ، ، وإملؼاُصإت ثبٔذش حك ٕإىاكر إمليىص، وٕإىاكر إمليىص ٕإذإ ٔأدى ٕإىل ما ُو ٔأنرب ؤأىىص مٌَوإحس

ي إمليىص فوإحةحمصم  ٕإذن ًُس حمكَ حك إجلِاد.، ، وٕإن اكن ًٍز

ٔأنرب من ُشإ اكسدئعال  إمٌىص  حساث ، فَو حارب إملسَمونإجلِاد ًسذي حتت ُشٍ إًلاؿسةنشضل 

ُس ؾيسمه ؿسة صبٔفة إملسَمني حيصم فـهل  ، فٕان اكن إملسَمون يف ضـف ًو

 ؿىل تالد إملسَمني، دور نثري من إملسَمني، يافلنيإسدِالء إمل 

ون حنارب إًـسو! إملخحمسني إلٓن جنس إًحـغ من إًض حاب يف قَحوتة وتـغ إًياس  ًلًو

 ؾٌلر جن يرس  ميص ؿىلمب س خحارب إًـسو؟! إًييب ظىل ظل ؿَََ وسمل اكن  

لول ) ظربإ أٓل يرس (،  يؼص ٕإٍهيم ًو و ًلذي ٔأتٍو ؤأمَ ًو  ُو

ة! ٔأٍن إٔلحصإر ... لك ُشٍ مععَحات، ًىن إ ًرشع مل ًبٔت ٔأٍن إًيروة وإًضجاؿة! ٔأٍن إحلًص

 دئعال صبٔفة إملسَمني،ابس 
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ِا، ؛ًو ٔأن إًلذال فصض ؿىل إًييب ظىل ظل ؿَََ وسمل يف مىة    ملاثت إزلؾوة من ٔأًو

 ٕإمنا فصض ؿَََ تـس ٔأن اكن هل دوةل واكن هل مال ؤأهعار 

 ، واكن هل مال فلس اكن ؾامثن ؤأتو جىص من إٔلقيَاءفاملسًية لك من فهيا اكهوإ مسَمني

 :كال ثـاىل  ، فِشإ من إًـسةن إجلَوش ًيفلون يف سخِي ظل وجيِزو 

وإ"  ا ًَُِم َوَأِؿسه ُت  مذ ـْ َخَع ن إس ْ ةٍ  ّمِ اَبِط  َوِمن كُوذ َْيِ  ّرِ سة " إًَْر ـُ  ، وإًلوة ٔأي إًصيمفاخلَي من إً

 ، لك ُشٍ ٔأمور ًًدلي ٔأن ثوضؽ " ٔأال ٕإن إًلوة إًصيم" ولك ُشإ حيخاج ٕإىل مالنٌل كال إجن ؾحاس 

 ماكن ما  جنس ؿاملا ًفيت تـسم إجلِاد يفيف إحلس حان؛ شلإ حِامن 

عَلون ؿَهيم) ؿٌَلء إًسَعة(فال جيوز ٌَض حاب   إملخحمس ٔأن ٍهتم ُشإ إًـامل ابًيفاق ًو

ىهنم ٌسريون وفق إًرشع  لسمون إًـٌَلء ٕإىل : ؿامل هجاد، وؿامل ظِارة وظالة، ًو ) جسبهٔل يف ٔأي  ًو

ةل، وؿامل إجلِاد ُشإ ًُس تـامل ٔأظال يشء كري إجلِاد( ةل ٕإمنا جيصون إًحالد من ًو ومن ىىدة ٕإىل  ٕإىل ًو

 ، وىصى إلٓن ما حيسث ًحالد إملسَمني ومتىن تالد إًىفار ثسخة ُشإ ،ىىدة

ون ٔأمثال ُؤالء ًرضب تـضِم تحـغ   . فىٌل كَيا ٔأن إًىفار ميًو

 

 : حلسًر ؿائضة كَت ي رسول ظل " ُي ؿىل إًًساء هجاد؟ كالذهص  ال جية ٕإال ؿىل 

 ." هجاد ال كذال فَِ إحلج وإًـمصة" ويف ًفغ " ًىن ٔأفضي إجلِاد جح مربور" 

ول ظل ظىل ظل ؿَََ وسمل ًوم صضت ؿىل رسؾُ "هسائص إًـحادإت وؾن إجن معص كال مسمل ملكف 

ةل مذفق ؿَََ ويف ًفغ وؾصضت ؿَََ ًوم إخليسق إمللاثِ حس ؤأان إجن ٔأرتؽ ؾرشة س ية فمل جيزين ٔأي يف أٔ 

 اكن تَف  "فبٔخازين

ٔأي سَمي من إًـمى وإًـصج وإملصض ًلوهل ثـاىل } ًُس ؿىل إٔلمعى حصج وال ؿىل إٔلؾصج حصج  حصَح

غ حصج { وكوهل وكوهل } ًُس ؿىل إًضـفاء وال ؿىل إملصىض وال  } كري ٔأويل إًرضر {وال ؿىل إملًص

 جيسون ما ًيفلون حصج { إلًٓة  ؿىل إشلٍن ال
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ىفي يف قَخذَ  ما ٍىفهيم  فال جيوز ٔأن ًرتك ٔأُهل تال مال ؤألكًلًٓة وإخس من إملال ما ٍىفَِ ٍو

لذي وجيوع ٔأُهل فِشإ رمبا ًَحق تَ ٕإمثا ملا حلق ٔأُهل من إجلوع. شُة ٌَلذال ًو  ًو

ًلوهل ثـاىل } وال ؿىل إشلٍن ٕإذإ ما ٔأثوك ًخحمَِم كَت ال ٔأخس ما ٔأمحَك وجيس مؽ مسافة كرص ما حيمهل 

وإ ؤأؾَهنم ثفِغ من إزلمؽ حزان ٔأال جيسوإ ما ًيفلون {   ؿَََ ثًو

 ٔلهَ ال جيس ما ًيفق فِسذي يف معوم إلًٓة وال جية ؿىل إًـحس 

 مىت ٍىون إجلِاد فصض ؿني؟

وٕإذإ ىزل إًـسو تحسلة ًلوهل ثـاىل } ٕإذإ ًلِت فئة فازخذوإ { إلًٓة وكوهل } فال  *ٕإذإ ثلاتي إًعفان *وًخـني 

ومه إٔلدابر { إلًٓة وكوهل } كاثَوإ إشلٍن ًَوىك {   ثًو

 

يا  ما ًك ٕإذإ كِي ًك إهفصوإ يف سخِي ظل إاثكَت ٕإىل إٔلرض { إ إسدٌفصمه إإلمام ًلوهل ثـاىل }وٕإذ* ُو

شإ ُو ثفسري إًـٌَلء ًِا، فال ًعح ٔأن ًبٔذشُا خشط ؿىل ) كِي( محموةل ؿىل ٔأن إالٕ  مام إشلي كال ُو

  ، فِياك أٓيت ٔأدصى ال ثوحة إًلذال وإدلؽ تُهنٌل ثرشوطمعوهما

 مذفق ؿَََ  "وٕإذإ إسدٌفصمت فاهفصوإ"وكوهل ظىل ظل ؿَََ وسمل 

ظل ؿَََ وسمل يف ؽ إًييب ظىل وسن جضُِؽ إًلازي ال ثَلَِ هط ؿَََ ٔلن ؿََا ريض ظل ؾيَ ص َّ 

ة ٔلزرٍ قزوة ثحوك ومل ًخَلَ و ذإُة ٌَلذال ثلًو وحتمُسا هلمخَ وٕإذإ رحؽ رحؽ " جضُِـَ ٔأي وض َـَ ُو

 مٌخرصإ فِىفَِ إًيرص وال هخَلاٍ.

 وؾن سِي جن مـاذ ؾن ٔأتََ ؾن إًييب ظىل ظل ؿَََ وسمل ٔأهَ كال ٔلن ٔأص َؽ فبٔنفَِ 

  روإٍ ٔأمحس وإجن ماخَ "إزلهَا وما فهيايف رحةل كسوة ٔأو روحة ٔأحة ٕإيل من  

س جن ٔأيب سفِان حني تـثَ ٕإىل إًضام إخلرب وفَِ  ٕإين ٔأحدسة "وؾن ٔأيب جىص إًعسًق ٔأهَ ص َؽ ًٍز

  "دعاي ُشٍ يف سخِي ظل
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وص َؽ إإلمام ٔأمحس ٔأاب إحلارث وهـالٍ يف ًسٍ ذُة ٕإىل فـي ٔأيب جىص ٔأرإد ٔأن ثلرب كسماٍ يف سخِي ظل 

  روإٍ أمٔحسظل ؿَََ وسمل إًيفص إشلٍن وهجِم ٕإىل وـة إجن إٔلرشف ٕإىل تلِؽ إًلصكس وص َؽ إًييب ظىل 

و حوإز ٔأن ثخَلاٍ نخَلي إحلاج :ويف إًخَلي وخَ اكحلاج حلسًر  مبـين ٔأن ُياك وخَ ؾيس إحلياتةل ُو

س كال ملا كسم رسول ظل ظىل ظل ؿَََ وسمل من قزوة ثحوك دصج إًياس ًخَلوهَ من  إًسائة جن ًٍز

 روإٍ أمٔحس وأٔتو دإود وإًرتمشي وحصحَ وٌَحزاري حنٍو "زًِة إًودإع كال إًسائة خفصحت مؽ إًياس ؤأان كالم

 ملا ثلسم وؾن ٔأيب سـَس إخلسري كال: كِي يرسول ظل ؛إجلِاد  ، ؤأفضي مذعوع تَ

 مذفق ؿَََٔأي إًياس ٔأفضي كال:" مؤمن جياُس يف سخِي ظل تيفسَ وماهل"  

لول ما من ٔأؾٌلل إًرب ٔأفضي مٌَ ؤلن هفـَ ؾؼمي    وذهص ًإلمام ٔأمحس ٔأمص إًلزو جفـي ًحيك ًو

 ودعٍص هحري فاكن ٔأفضي مما دوهَ"

 ، فاجلِاد ملعود تَ ٕإدذال إًياسكَيا ٔأفضي إًلصابت إجلِاد وتـسٍ إًـمل ٔلن إًـمل هجاد

ىن من ًـَمِم إزلٍن!  ؿَََ وسمل ٕإذإ فذحت تسل ٔأرسي  اكن من ؿادة إًييب ظىل ظل  يف إزلٍن؛ ًو

 ٕإٍهيا من ًـَمِا

 يف إزلٍن وإًثاين ثـَمي إًياس إزلٍن، ٔلن ًو دذي إًياس : إٔلول ددول إًياس يف ٕإذن ُياك صلني

 ًُس مـىن إًرشكو إزلٍن ومل ًخـَموإ إزلٍن ًـحسوإ ظل تبٔي ؾحادة ودذَِا إًرشك،

ـخلسون   ٔأن ُياك هيب كري محمس، وإًلسيهَة وكريمه من ٔأال ًلؽ فَِ إملسمل، فاٍهبائَة مثال مسَمون ًو

ومه نفار ذارخني من إملةل إبحٌلع إًـٌَلء، إًض َـة ٔأًضا دإذَني حتت إًعوإئف إًيت ثًمتي ٕإىل إإلسالم 

، إإلسالم ًىهنم ٌس حون ؿائضة ومعص ؤأتو جىص وحصاتة رسول ظل ؿَََ إًعالة وإًسالم وكاًوإ دوهة

فات إًلصأٓن و  ق؟وكري ذضل من حتًص  من كاًوإ ٔأن إًلصأٓن حمصف، مفن هيسي ُؤالء ٕإىل إًعًص

 إًـٌَلء ٔلن إًـمل هل دور شلإ ٔأمص ظل ؾز وخي إجملاُسون ٔأم إًـٌَلء؟ 

وؾؼو هنيشرو، حِر ٕإذإ رحـوإ ً ٔأن ٍىون يف إٔلمة ظائفة ًخفلِوإ يف إزلٍن   م.هنم ًو
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ذاةل إًييب ظىل ظل ؿَََ ) ٔأدت ٔأم سَمي ؾؼم دعصإ وحلسًر ٔأم حصإموقزو إًححص ٔأفضي ٔلهَ أٔ 

 مصفوؿا   وسمل من إًصضاؿة(

  حسن" إملائس يف إًححص ٔأي إشلي ًعَحَ إًليء هل ٔأحص صَِس وإًلصق هل ٔأحص صَِسٍن"

صَِس إًححص مثي صَِسي إًرب وإملائس "وؾن ٔأيب ٔأمامة مسـت رسول ظل ظىل ظل ؿَََ وسمل ًلول 

 مطل تني إملوحذني نلاظؽ إزلهَا يف ظاؿة ظل وٕإن ظل ولّك يف إًححص و اكملدضحط يف دمَ يف إًرب وما 

إملوت ًلدغ إٔلروإح ٕإال صَِس إًححص فٕاهَ ًخوىل كدغ ٔأروإهحم وًلفص ًضَِس إًرب إشلهوب هلِا ٕإال 

 ضـَف خسإ أٔو موضوع  "إزلٍن وًلفص ًضَِس إًححص إشلهوب وإزلٍن

ة. َفبًٔفاػ  ختاًف هعوص إًرشع إًلًو

  َإملدضحط: من ٌس َي دم

ن حلسًر ؾحس ظل جن معص ٔأن رسول ظل ظىل ظل ؿَََ وسمل وحىفص إًضِادة مجَؽ إشلهوب سوى إزلٍْ 

 روإٍ مسمل  "ًلفص ظل ٌَضَِس لك ذهة ٕإال إزلٍن :"كال

ٌل  كال إًض َخ ثلي إزلٍن وكري مؼامل إًـحاد نلذي وػمل وزاكة وجح ٔأدُص

ُس من إًـسل ٔأن  فىِف ًؼَمون وال جيازون ؿىل ، ًلفص مؼامل إًـحادفِشٍ إحللوق مذـَلة ابًـحاد ًو

ىن هلول تـس إمللاظة فبٍٔن حق إملؼَوم؟ كِي ًـعََ ظل ؾز وخي حىت ٍصىض. ػَمِم؟  ًو

   .ٔلن ُشٍ مؼامل إًـحاد

 ٔأما إملسٍن إشلي مـَ ما ًويف فِجوز هل إجلِاد:  وال ًخعوع تَ مسٍن وال وفاء هل ٕإال إبذن قصميَ

 .تسون ٕإذن  

ٔأرٔأًت ٕإن كذَت يف سخِي ظل حىفص ؾين دعايي فلال ظىل ظل ؿَََ وسمل "حلسًر ٔأيب كذادة وفَِ  

ي كال يل ذضلهـم ؤأهت ظاجص حمدسة ملدي كري مسجص ٕإال إزلٍْ "   روإٍ ٔأمحس ومسمل "ن فٕان خرًب

ة وإإلسالم: وال من ٔأحس ٔأتوًَ حص مسمل ٕإال إبذهَ ن إحلًص  فرشط يف إسدئشإن إٔلتٍو

  



 لشيخ ماجد شاهينل                                                          2شرح الدليل    في  منار السبيل

                                                 ~ 8      ~ 
 هـ1437–1436الفرقة الثانية عام                                                  معهد شيخ اإلسالم العلمي

ق حسن تني مٌؽ إٔلب إًاكفص إتيَ من إجلِاد  َ من إجلِاد؟ـفصضيا ٔأن ٔأابٍ اكفص ومٌفَو  ُياك ثفًص

ا ًإلسالم صفلةً   هَ، فَو اكن إمليؽ ٌَضفلَ فِجوز هل مٌـَ والتس من إسدئشإوتني مٌـَ هُص

ان إإلسالم فال ٌسدئشهنٌل.ٔأما ًو ؿمل ٔأن ٔأتوإ    ٍ ٍىُص

ٔأي إًـمي ٔأحة ٕإىل ظل كال إًعالة  :"ظل ؿَََ وسملًلول إجن مسـود سبًٔت رسول ظل ظىل  ،

وؾن إجن  ،مذفق ؿَََ "ؿىل وكهتا كَت مث ٔأي كال جص إًوإزلٍن كَت مث ٔأي كال إجلِاد يف سخِي ظل

وإزلإك كال هـم  معص إن كال خاء رخي ٕإىل إًييب ظىل ظل ؿَََ وسمل فاس خبٔذهَ يف إجلِاد فلال ٔأحّ 

 إًحزاري وإًًسايئ ؤأتو دإود وإًرتمشي وحصحَاُس روإٍ كال ففهيٌل جف

  ٔلن إجلِاد فهيا فصض ؿني س خبٔذن فهيأأمور ال ٌُ  ةزالز -نٌل س حق –ُياك 

يف لك إٔلحوإل ٕإذإ ىزل إًـسو يف إًحسل، وٕإذإ إسدٌفٍص إإلمام( وإًحايق فصض نفاًة،) ٕإذإ إًخلى إًعفان، 

ون سوري حتخاج ٌَياس فٌلول ٔأن سوري إًـسوسإفـة ويف لك إًحسلإن ٔلن ٔأُي إًحسل ٍىفون مل ، ًلًو

ون ٔأن إًياس يف سوري كري هممتني فِم كري مَزتمني، ف  251وإجلُش مََون  11 ٌلول: ٔأًف، مفن ًلًو

من ٔأخي ٔأمص مس خحة؟ فصلضل ٔأفىت نثري من ُي خنًل إًحالد من إملَزتمني وخنًل إًحسلإن من إزلؾوة 

ُس فصض ؿني نفاًة  إًـٌَلء تبٔن إجلِاد يف ُشإ إًحالد فصض ؿسومه  إفِجة ؿىل ٔأُي إًحسل ٔأن ًعصدو ًو

 .إإلؿاهة وإملساؿسة ال جية ؿىل إًحالد إٔلدصى ٕإال ٔأن ًـاوهومه ٕإذإ إحذاحوإٕإمنا 

 ٌَحصوب جية ؿىل من إدذاٍر ٔأن ًشُة. حبٔ إجلَوش ك ٕإماما ٌَمسَمني وؾِ : ًو ٔأن ُياإسدٌفار إإلمام

و ًزوم إًثلص ٌَجِاد حة من إًـسو: وٌسن إًصابط ُو ، مـياٍ فذحات ًَج مهنا إًثلور يه إٔلماهن إًلًص

  .، فلك حس من حسود تالد إملسَمني فَِ دعورة ٌسمى زلصإًـسو ًحالد إملسَمني

ؤالء نشضل حلسًر سٌَلن مصفوؿا   رابط ًَةل يف سخِي ظل "مسي تشضل ٔلن ُؤالء ٍصتعون دِوهلم ُو

ؿَََ معهل إشلي اكن ًـمهل ؤأحصي ؿَََ رزكَ ؤأمن ذري من ظَام صِص وكِامَ فٕان مات ٔأحصى 

 إًفذان: فذان إًلرب: مٌىص وىىري  روإٍ مسمل "انإًفذّ 
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َةل رابط وساؿة رابط :"ؤأكهل ساؿة كال إإلمام ٔأمحس   "ًوم رابط ًو

 "ومتامَ ٔأرتـون ًوما ٍصوى ؾن إًييب ظىل ظل ؿَََ وسمل ٔأهَ كال متام إًصابط ٔأرتـون ًوما

شإ ضـَف  صوى ذضل ؾن إجن معص ؤأيب ٍُصصة ٔأد ُو  صخَ ٔأتو إًض َخ يف نخاب إًثوإب ٍو

و ٔأفضي من إمللام مبىة ذهٍص إًض َخ ثلي إزلٍن ٕإحٌلؿا  ُو

 هحرئأصِص تلـة وإإلكامة فهيا ًِا فضي ٔلهنا  مىة؟ إًصابط ؿىل إًثلور ٔأفضي من إمللام مبىة، فملَ 

ضة إإلسالم، ومـىن ذضل ٔأن حفغ حفغ تَْ وما فهيا من  تخىثري إًثوإب ومضاؾفة إٔلؾٌلل إًعاحلة. 

  .دماء إملسَمني من ٔأؾؼم إًلصابت عل ثـاىل

وإًعالة ابملساخس إًثالزة ٔأفضي من إًعالة ابًثلص كال إإلمام ٔأمحس فبٔما فضي إًعالة فِشإ يشء  

 ذاظة ًِشٍ إملساخس 

 مللام تَ ٔأهفؽ ؤأُهل ٔأحوج حا ؤلن إؤأفضهل ما اكن ٔأصس دوفا كال إإلمام ٔأمحس ٔأفضي إًصابط ٔأصسمه هَلَ 

و وإحسإ من إزيني ًلوهل ثـاىل } ومن ًوهلم ًومئش دجٍص ٕإال  وال جيوز ٌَمسَمني إًفصإر من مثَهيم ًو

وؿس إًييب ظىل ظل ؿَََ وسمل إًفصإر  ،مذحصفا ًلذال ٔأو مذحزيإ ٕإىل فئة فلس ابء تلضة من ظل { إلًٓة

وإًخحصف ٌَلذال ُو ٔأن ًيرصف من ضَق ٕإىل سـة ومن إس خلدال رحي ٔأو  ،من إًزحف من إًىدائص

ٌل وحنو ذضل وإًخحزي ٕإىل فئة ًيضم ٕإٍهيا ًَلاثي مـِا سوإء ك صتت ٔأو تـست حلسًر مشس ٕإىل إس خسابُر

ظىل ظل ؿَََ وسمل كدي ظالة إًفجص مقيا فلَيا هل حنن  فٌَل دصج رسول ظلإجن معص وفَِ : 

و ضـَف روإٍ إًرتمشي تي ٔأهت إًـاكرون  ٔأان فئة لك مسمل" إًفصإرون، فلال: ال كِي مه إشلٍن  ،إًـاكرون: ُو

 ، ر من نةرة إًخىصإرًـعفون ٕإىل إحلصب، وكِي ٕإذإ حاد إإلوسان ؾن إحلصب مث ؿاد ٕإٍهيا فـاكّ 

 واكن ٔأتو ؾحَسة "ًىٌت هل فئة وكال ًو ٔأن ٔأاب ؾحَسة حتزي ٕإيلّ  "ٔأان فئة لك مسمل"وؾن معص كال 

 ابًـصإق روإٍ سـَس
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س متص لصِ فَُس من إحلمكة ٔأن ًُ  سذَِم يف حصب وجيس هفسَ درسإن ٌو ، فٌَل وخس ٔأهَ إًلائس حٌودٍ ًو

حاد إملسَمون إحناز ٕإىل فئة ٔأدصى فٕاحٌلع ٔأُي إًـمل ؿىل ٔأن إًلائس ال جيوز هل ٔأن ًلص  ،س هيزم ًو

 ابجلُش ) خيسؾِم(

ٕإدذال إًياس يف إزلٍن، ؤأي ؾلي ًلول ٔأن إمللعود إًضِادة ملعود ؾؼمي ًىن إمللعود من إجلِاد 

 ُزمية إملسَمني!! ؤأدذار ٔأضـف انس وال ٔأمسمه ابًسالح حىت ًلذَوإ صِسإء؟!!

     .إًيرص ُو إمللعود من إحلصب، وٕإفٌاء إجلَوش إإلسالمِة ُشإ من ٔأنرب إًؼٌَلت ٌَمسَمني

سة فاًعصفني مـٌِل إًسالح ًىن  ثرشط ٕإن جساوي يف: فٕان زإدوإ ؿىل مثَهيم خاز ـُ مثال ًو ؿسد إً

 .ُيا ال ثدساوى إًلواتن فِجوز هلم إًفصإر مائة ٔأًف وإًىفار ٔأًف ومـِم كٌاتي هووًةإملسَمني 

ملفِوم كوهل ثـاىل } إلٓن دفف ظل ؾيك وؿمل ٔأن فِك ضـفا فٕان ٍىن مٌك مائة ظاجصة ًلَحوإ مائخني  

من زالزة مفا  ني فلس فص ومن فصمن فص من إزي"وٕإن ٍىن مٌك ٔأًف ًلَحوإ ٔأًفني { وكال إجن ؾحاس 

 ًـين فصإرإ حمصما  "صفم

 .ِاد إشلي ُو حمارتة إملرشننييف إجل  ،ُشإفِياك ٔأوضاع مـَية التس فهيا من إًفصإر

 وإًِجصة وإحدة ؿىل لك من جعز ؾن ٕإػِار دًيَ مبحي ًلَة فَِ حك إًىفص وإًحسع إملضةل

 ، ُيا حك إًِجصة من تالد إًىفص ٕإىل تالد إإلسالم ًِا ٔأحاكم التس من وضـِا

 ( ؿىل لك من جعز ؾن ٕإػِص دًيَ. 1)فـىل من جتة إًِجصة؟

 فص وإًحسع إملضةل.( مبحي ًلَة فَِ حك إًى2)

حبَر مييؽ من فـي إًوإحدات ٔلن ماال ًت إًوإحة ٕإال تَ وإحة ونشإ ٕإن ذاف إإلهصإٍ ؿىل إًىفص 

ًلوهل ثـاىل } ٕإن إشلٍن ثوفامه إملالئىة ػاملي ٔأهفسِم كاًوإ فمي نيت كاًوإ نيا مس خضـفني يف إٔلرض 

 كاًوإ ٔأمل حىن ٔأرض ظل وإسـة فهتاحصوإ فهيا { 

  مىة ومل هياحصوإ فالهمم ظل ؾز وخياكهوإ يف 
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ٌل"وؾيَ ظىل ظل ؿَََ وسمل   ،روإٍ أٔتو دإود وإًرتمشي "ٔأان جصيء من مسمل تني ػِصي مرشنني ال حصإءى انُر

 ٔأي ًؼِصإن ٔكهنٌل صُئا وإحسإ

ة وكرٍي مصفوؿا  ال ثيلعؽ إًِجصة حىت ثيلعؽ إًخوتة وال ثيلعؽ إًخوتة حىت ثعَؽ إًضمس  :"وؾن مـاًو

ٔأي من مىة ومثَِا لك تسل فذح ٔلهَ مل  "ال جهصة تـس إًفذح :"روإٍ ٔأتو دإود ؤأما حسًر "ن ملصهبام

 ًحق تسل نفص 

فٕان كسر ؿىل ٕإػِار دًيَ مفس يون ٔأي إس خحة هل إًِجصة ًَمتىن من إجلِاد وحىثري ؿسد إملسَمني كاهل 

 .يف إًرشح

 يف إٔلسارى من إًىفار : فعي                          

 ومه إًًساء وإًعحَان ٔلهنم مالكسم ٍىون ركِلا مبجصد إًس يب وإٔلسارى من إًىفار ؿىل كسمني  

ال رضر يف إكذيائَ فبٔص هبوإ إٍهبامئ ؤلن إًييب ظىل ظل ؿَََ وسمل هنىى ؾن كذي إًًساء وإًعحَان  

 روإٍ إدلاؿة ٕإال إًًسايئ وحلسًر س يب ُوزإن روإٍ ٔأمحس وإًحزاري 

 حاي تين إملععَق روإٍ ٔأمحس وحسًر ؿائضة يف س  

ومه إًصخال إًحاًلون إمللاثَون وإإلمام فهيم خمري تني كذي ورق ومن وفسإء مبال ٔأو تبٔسري وكسم ال 

 مسمل ًلوهل ثـاىل } فاكذَوإ إملرشنني {

  إًليامئ ثلسم ٕإىل : ٔأموإل وثرش

 .ظحَان ووساء ورخال، فاًعحَان وإًًساء  ًلسموإ مؽ إًليامئإًخرش: 

ة  ٔأحصإر  نـُضوث إإلسالم و ٕإما  ذريانمه كدي ٔأن هلاثَِمفلس  حتمكون و وٕإما ٔأن ثحلوإ نفار وثسفـوإ إجلًز

 .إًلذال فٌَلذإ ًَوموان؟! مه كاًوإ كاثَوان وحنن ٔأحصزانمه ؾيسان ومل هلذَِمفادذاروإ  ٔأو إًلذال كإًرشع فِ
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فلَيا هلم ٕإما إإلسالم   -جزمعم –لِص ومه كوة ال ث  -جزمعيا -ذريانمه تني ٔأمور زالزة فٌحن كوة ال ثلِص

ة   رشًـة وإًرشًـةٔلن ُشٍ ٔأرض ظل وثحلون ؿىل ٔأحاكم إإلسالم ؤأموإًك ؤأؾصإضك مـك ٔأو إجلًز

ابًلوة وحنن كوة،  فالتس ٔأن ثعحق رشًـة ظل ؿىل ذَق ظل يف ٔأرض ظل ، ؤأهت ذَق ظل ،ظل

 فصفضوإ ووإفلوإ ؿىل إًلذال.

وإمللعود من إجلِاد هرس إًضونة إًيت ثلف ؾلدة تني إًياس وتني إزلدول يف إإلسالم، مثال مرشيك 

فٌلاثي ُشٍ إًفئة من ٔأخي فذح إًحاب إشلي هَج ثلف ؾلدة ٔأمام إملسَمني  كٌصش اكهت إًفئة إملس َعصة 

م ًلاثي إًياس سالمٌَ ٕإىل إًياس، فٌَل هرست ُشٍ إًفئة دذي إًياس يف دٍن ظل ٔأفوإخا، ومل ٍىن إالٕ 

 مجَـا.

 وخُضَ وٕإن مجؽ خُضَ هلاثهل مكن ميخطل تسلإ ومييؽ من ثعحَق رشًـة ظل فِشإ هلاثهل 

ن ًلاثَيا ابًضـة هلَ  َم ًو ، فـمصو جن إًـاص ملا دذي مرص كاثي مـَ إًيعارى ًَلاثَوإ إًاكزًو

َم  فبٔسمل إًضـة إملرصي هلَ  دذي إًياس يف دٍن ظل ٔأفوإخاإحملخَني وتـسما هرست صونة إًاكزًو

حىت إُلسلف كال هل خنخار رشًـة ظل فرشًـخَ ٔأفضي من رشًـة إًخرش فمل ًسذَوإ ابًلوة وال ابًلِص، 

َم ٔأن ًلريوإ  إًحسل اكهت هلِا هعارى ؤأظححت هلِا مسَمني ًُس ابًلوة، فداًلوة مل ٌس خعؽ إًاكزًو

شإ يف دٍن وإحسو إًياس من إٔلرزوذ إملسَمون ٔأن ًلريوإ دٍهنم ابحلصب؟!  ، فِي ٌس خعَؽهس ُو

َم فاكهوإ كةل مس خضـفني.  فاإلحعائَات ثلول ٔأن وس حة إٔلرزوذوهس يف مرص يه هفسِا ٔأيم إًاكزًو

 فلري إًحاًف إمللاثي ال ًـس من إٔلرسى: وكسم ال ومه إًصخال إًحاًلون إمللاثَون

 وفسإء مبال ٔأو تبٔسري مسمل ًلوهل ثـاىل } فاكذَوإ إملرشنني { وإإلمام فهيم خمري تني كذي ورق ومنٌ  

 وكذي إًييب ظىل ظل ؿَََ وسمل رخال جن كًصؼة ومه تني إًست مائة وإًس حؽ مائة

ومل ٍصد ؾن إًييب ظىل ظل ؿَََ وسمل ٔأهَ كعؽ  كال إإلمام إًحهيلي: ًُس من إًس ية كعؽ إًصؤوس

    ُمثةْل ال جتوز. ، وذهص إإلمام إًحهيلي ٔأن ُشٍرٔأس ٔأحس
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ٔأحس ٔأاب ؾزة وكذي ًوم  ) ٔأي حخسا(ـَط ظربإوكذي ًوم تسر إًيرض جن إحلارث وؾلدة جن ٔأيب مُ 

 إدلحي

ة فداًصق ٔأوىل ٔلهَ ٔأتَف يف ظلارمهؤأما إًصق فلٔ    هَ جيوز ٕإكصإرمه ابجلًز

ؤأما إملن فَلوهل ثـاىل } فٕاما مٌا تـس وٕإما فسإء { إلًٓة ؤلهَ ظىل ظل ؿَََ وسمل من ؿىل مثامة جن  

ًة ملا ُأرس ًوم تسر وخاءت  : ٔأاثل وؿىل ٔأيب ؾزة إًضاؾص وؿىل ٔأيب إًـاص جن إًصتَؽ و زوج ًز ُو

ًة فبٔرسَت هل كالدة  ظل ؿَََ وسمل ُشٍ ذسجية إًيت اكهت كس ٔأُسهتا ًِا وحِامن رٔأى إًييب ظىل ًز

ًة إًلالدة يف فسإء إٔلرسى    .إس خبٔذن إملسَمني تبٔن مييوإ ؿىل ٔأيب إًـاص مفيوإ ؿَََ وحصهوإ إًلالدة ًًز

ؤأما إًفسإء فٔلهَ ظىل ظل ؿَََ وسمل فسى رخَني من ٔأحصاتَ جصخي من إملرشنني من تين ؾلِي  

 وفسى ٔأُي تسر مبال روإٍ ٔأتو دإود  ،روإٍ ٔأمحس وإًرتمشي وحصحَ

فـي إٔلظَح مفىت رٔأى إملعَحة ٌَمسَمني يف ٕإحسى إخلعال ثـًَت ؿَََ   -ٔأي إإلمام -وجية ؿَََ

 ٔلهَ انػص ٌَمسَمني وختَرٍي ختَري ٕإحهتاد ال صِوة

ٔأن  جة ؿَََِفاإلمام ٍصى إملعَحة، رمبا إإلمام ال ٍىون هل من إًـمل ما ميىٌَ من ٕإدرإك إملعَحة ف 

جمال خمخَف، فِو ٍصى ُي ٔأُي ُشٍ إًحالد إملنه ؿَهيم لك ٌسدضري ٔأُي إخلربة، ؤأُي إخلربة يف 

 .ذي إًياس يف إإلسالم فريى إملعَحة يف ذضلرمبا ٍىوهون ٔأحصإرإ فاملن ؿَهيم ًُس ٔأفضي؟

 إًىفص.ًو تـت ركِلا ًاكفص رمبا ًؤديي تَ ٕإىل  مٔله: وال ًعح تَؽ مسرتق مهنم ًاكفص هط ؿَََ

ملا روي ٔأن معص إجن إخلعاب ريض ظل ؾيَ نخة ٕإىل ٔأمصإء إٔلمعار ٍهنامه ؾيَ ؤلن يف تلاهئم  

ضا هلم ابإلسالم   ركِلا ٌَمسَمني ثـًص

 ك إبسالم من مل ًحَف من ٔأوالد إًىفار ؾيس وحود ٔأحس زالزة ٔأس حابوحيُ 

؟  زالث ٔأس حاب حيمكون إبسالهممُياك  ًـين وخسان ٔأحس ٔأتياء إًىفار حُيك إبسالمَ ٔأو نفٍص

َ ذاظة ًلوهل ثـاىل } وإشلٍن أٓمٌوإ وإثحـهتم ذٍرهتم إبميان ٔأحللٌا هبم ذٍرهتم {  ٔأحسُا   ٔأن ٌسمل ٔأحس ٔأتًو

 ، مات كدي ٔأن ًحَف: ٔأن ًـسم ٔأحسٌُل تسإران  إًثاين
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ود ًوزل ؿىل إًفعصة فبٔتوإٍ هيودإهَ ٔأو ًيرصإهَ ٔأو ميجساهَ"ملفِوم حسًر   مسمل روإٍ "لك مًو

 فَو مل ٍىن هل ٔأتوإن فِو ؿىل إًفعصة، وهلمة ٔأتوإن ُيا ٔأي إزيان،  

 ؟ فِي ُشإ كِس رشظي ٔأم كِس ٔأكَيب

س ٔأو إًخيعري؟   إًلِس إًرشظي : مبـىن ٔأهَ ًو فلس ٔأحسٌُل فال ًعح إٍهتًو

 إًلِس إٔلكَيب: ٕإن إًلاًة ٍىون إٔلتوإن همامتن؟

 ٔأكَيب، مبـىن ٔأن ًو ٔأحس إًىفار مات وإتيَ ًدمي ظلري إحلياتةل كاًوإ كِس رشظي وإًعحَح ٔأهَ كِس 

حُيك جىفٍص فال زإل اكفصإ، ٔأما ؾيس إحلياتةل فِحمكون إبسالمَ ٔلهَ فلس إًرشط) فبٔتوإٍ هيودإهَ ٔأو 

 ًيرصإهَ(،

 ،وفصق تني ٔأُي إشلمة وإملصثس ،وفصق هحري تني إٔلمٍصن، فـيس إحلياتةل ُشإ إًوزل مصثس 

و ظلري وتـسما نرب ٔأظحح من ٔأُي إشلمة، وتني من حك إبسالمَ وفصق تني هوهَ اكن هرص   إهَا ُو

و ظلري وملا تَف ٔأظحح من ٔأُي إشلمة فِو تشضل ثيرص فِشٍ إملسبةٔل ًيخين ؿَهيا ٔأحاكم نثرية، ،ُو

  .وإًصإحج ٔأهَ ما زإل هرصإهَا

ٌل ٕإىل دإر إإلسالم   َ ابهلعاؿَ ؾن ٔأحسٌُل وٕإدصإخَ من دإُر  وكس إهلعـت ثحـَخَ ٔلتًو

َ كال يف إًرشح وإًس يبَ مسمل مٌفصدإ ؾن أٔ ِخ ٔأن ٌس  إًثاًر ظفال مٌفصدإ ًعري من إلٔ  حس ٔأتًو

 فٕان س حاٍ ذيم فـىل دًيَ كِاسا ؿىل إملسمل : مسٌَل ٕإحٌلؿا، 

 دذَوإ يف إحلصب وكاثَوإ مـِم كِاسا ؿىل إملسمل، هفرتض ٔأن ٔأُي إشلمة  هَف ٌسخَِ إشليم؟

شٍ وػَفة إإلماموإًعحَح ٔأهَ ال ًحلى مؽ إشليم  ، ٔلن إملسمل ال جيوز ٔأن ٍىون ركِلا ؾيس اكفص، ُو

 .ٔأو س ىب مؽ ٔأتوًَ فـىل دٍهنٌل ٌَحسًر إًساتقٔأن مييؽ ثـحَس ٔأُي إشلمة ٌَمسَمني.  
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  إًسَةفعي يف

 حَََ ومن كذي كذَال يف حاةل إحلصب فهل سَ 

، ومن كذي كذَال فهل سَحَ ٔأو ٍىون حىٌل ؿاما يف لك كاثي تسون ختَري إإلمام :ون إإلمام كالىرمبا ٍ 

و إًصإحج،  وؾيس إحلياتةل ٔأن إًسَ   ة ال ٌضرتط فَِ ختَري إإلمامََ ُو

  "من كذي رخال فهل سَحَ :"حلسًر ٔأوس ٔأن رسول ظل ظىل ظل ؿَََ وسمل كال ًوم حٌني 

 فلذي ٔأتو ظَحة ًومئش ؾرشٍن رخال ؤأذش ٔأسالهبم روإٍ ٔأمحس وإتو دإود 

و ما ؿَََ من زَاب وحًل وسالح ونشإ دإتخَ إًيت كذي ؿَهيا وما ؿَهيا حلسًر سَمة جن إلٔهوع  ُو

 -ٔأي مات -ذشت خبعام إدلي فبخٔنخَ فرضتت رٔأس إًصخي فٌسروفَِ كال مث ثلسمت حىت أٔ 

مث حئت ابدلي ٔأكودٍ ؿَََ رحهل وسالحَ فاس خلدَين رسول ظل ظىل ظل ؿَََ وسمل وإًياس مـَ 

 مذفق ؿَََ "فلاًوإ إجن إلٔهوع كال هل سَحَ ٔأمجؽ ؟فلال من كذي إًصخي

 وإمللعود من إًسَة إًخحمُس ؿىل إًلذال

َس ٔأن رسول ظل ظىل ظل ؿَََ وسمل كىض ابًسَة ٌَلاثي   وروى ؾوف جن ماضل وذازل جن إًًو

 خيمس إًسَة ٔأي جيـهل من إًليمية، ومل خيمس إًسَة روإٍ ٔأتو دإود

 سَ معص ودفـَ ٕإًََ روإٍ سـَس وابرز إًربإء مصزابن إًزإرة فلذهل فدَف سوإٍر ومٌعلذَ زالزني ٔأًفا خفمذ  

ة يف ظصإتَس إًلصب وابًححٍصن ، رئاسة إًفصس، ومصزابن إًزإرة: إٔلسس :مكصحةلإملصزتة  ، وإًزإرة كًص

   . ًـين رئُس إجلُش وإًزإرة إٔلمجة ًزئري إٔلسس فهيا

 ؤأما هفلذَ ورحهل ودميخَ وحٌَحَ فليمية 

صتعَ يف إًفصس إشلي ًلاثي ؿَََ،   ٕإذإ ثـة ُشإ ٔأذش إلٓدص،إجليُة : إًفصس الاحذَاظي، ٍو

ُس من إًسَة و قيمية ًو  ُو

 ٔلن إًسَة ما ؿَََ حال كذهل ٔأو ٌس خـان تَ يف إًلذال 
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وثلسم إًليمية تني إًلامنني فِـعى هلم ٔأرتـة ٔأدٌلسِا ٕإحٌلؿا كاهل يف إًرشح ًلوهل ثـاىل } وإؿَموإ ٔأمنا 

 قمنت من يشء فبٔن عل مخسَ { ؤلن إًييب ظىل ظل ؿَََ وسمل كسم إًليامئ نشضل 

 وإرلس هل ثلس مي أٓدص.ثلسم إًليمية ٕإىل ٔأرتـة ٔأدٌلس ومخس، إٔلرتـة ٔأدٌلس ثلسم تني إًلامنني 

 إًصإخي من مييش ؿىل رخَََ :سِم وٌَلازي ؿىل فصس ُجني سٌِلن وؿىل فصس ؾصيب زالزة ٌَصإخي

َصإخي سِم هلَ زالزة ٔأسِم،، وإًصإحج ٔأن إًفصس إًِجني اكًـصيب   ،فِىون ٌَفصس سِمني ٌو

ٔلن إًفصس ىاكًخَ ٔأؾؼم يف إًـسو، وإًفصس صسًس إحلصنة  ؟ًبٔذش ظاحة إًفصس أٔنةر من إًصإخي ملَ 

  خفعٍص ٔأؾؼم، نـٌص وفص

كال إجن إمليشر ٌَصإخي سِم وٌَفارس زالزة ُشإ كول ؾوإم ٔأُي إًـمل يف إًلسمي وإحلسًر وؾن إجن  

زة ٔأسِم سٌِلن ًفصسَ وسِم هل معص ٔأن رسول ظل ظىل ظل ؿَََ وسمل ٔأسِم ًوم دِرب ٌَفارس زال

 .مذفق ؿَََ

وؾن إجن ؾحاس ٔأن إًييب ظىل ظل ؿَََ وسمل ٔأؾعى إًفارس زالزة ٔأسِم ؤأؾعى إًصإخي سٌِل روإٍ  

 إٔلثصم

 -ٔأحٌحَة -وإًِجني إشلي ٔأتٍو ؾصيب ؤأمَ جصذوهة 

 ففصكوإ تُهنٌل إًفصس إًـصيب خيخَف ؾن إًِجني فاًـصيب فَِ كوة وحتمي ٔأنةر ؤأرسع من إًِجني،

  .فبٔؾعوإ ٌَِجني سِمني وإًـصيب زالزة وإًصإحج ٔأن ًلك إًفصسان سِمني وسِم ٌَفارس

 ٍىون هل سِم وتَ كال إحلسن حلسًر ٔأيب إٔلمقص كال ٔأكارت إخلَي ؿىل إًضام فبٔدرهت إًـصإب   

 من ًوهما ؤأدرهت إًىودإن حضى إًلس 

 محَضة فلال ال ٔأحـي إًيت ٔأدرهت من ًوهما  وؿىل إخلَي رخي من مهسإن ًلال هل إمليشر جن ٔأيب

ا ؿىل ما كال  روإٍ سـَس" مثي إًيت مل ثسرك ففعي إخلَي فلال معص ُحَت إًوإدؾي ٔأمَ ٔأمضُو

شإ إٔلثص ضـَف   ٔأي ثلكت (ُحَت)و .ُو
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ني ؤأؾعى إًِجني سٌِل وؾن مىحول ٔأن إًييب ظىل ظل ؿَََ وسمل ٔأؾعى إًفصس إًـصيب سِم

 مصسيضـَف ٔأدصخَ سـَس، 

حلسًر ٔأن رسول ظل ظىل ظل  فاًِجني اكًـصيب يف إٔلسِم جس خوي ان كَيا ٔأن إًفصسٌلوإًصإحج ن

 ؿَََ وسمل ٔأسِم ٌَفارس زالزة ٔأسِم سٌِلن ًفصسَ... ومل ًفصق تني إًِجني وإًـصيب

 وال ٌسِم لٔنةر من فصسني ملا روى إٔلوزإؾي ٔأن رسول ظل ظىل ظل ؿَََ وسمل اكن ٌسِم ٌَرَي

 .واكن ال ٌسِم ٌَصخي فوق فصسني وٕإن اكن مـَ ؾرشة ٔأفصإس

ص جن ؾحَس ظل ٔأن معص نخة ٕإىل ٔأيب ؾحَسة جن إجلصإح ٔأن ٔأسْ    م ٌَفصس سِمني ِِ وؾن ٔأُز

عاحهبٌل سٌِل فشضل مخسة ٔأسِم روإٍ سـَس  وٌَفصسني ٔأرتـة ٔأسِم ًو

وروى إزلإركعين ؾن ثضري جن معصو جن حمعن كال ٔأسِم يل رسول ظل ظىل ظل ؿَََ وسمل  

  .ًفصيس ٔأرتـة ٔأسِم ويل سٌِل فبٔذشت مخسة ٔأسِم

 

•••• 

 

 ةمدالًإ ةص ملإ يمكخس  و و  ايُ  فكو خه 

 ،، ىلاـث ظل ءاص نإٕ 

 

 


